VV Beek Vooruit

In Memoriam

Marcel Peemen
Geschokt hebben wij op de vroege ochtend van 29 juli 2009
moeten vernemen dat op 28 juli 2009 geheel onverwacht
Marcel Peemen (35) is overleden.
Marcel is als klein manneke begonnen met voetballen. Het
voetballen is hem met de paplepel ingegoten. Hoogtepunt
van zijn jeugdjaren bij Beek Vooruit was het seizoen in de Btop waarin ze erin slaagden de KNVB-beker te winnen.
Ook na zijn jeugdperiode bleef hij voetballen, weliswaar op een wat lager niveau maar
wel wekelijks actief met wedstrijden en trainingen. Zijn betrokkenheid bij het voetbal
leidde er toe dat hij het leiderschap van zijn seniorenteam op zich heeft genomen. Een
rol die hem goed is afgegaan. Voor het huidige Beek Vooruit 6 is Marcel de natuurlijke
leider.
Als 2-benige speler kon hij overal ingezet worden maar de laatste jaren voetbalde hij
vooral als linksbuiten. Een voetballer met een goede baltechniek die altijd, als de kans
zich ook maar even voordeed, een schot op het doel loste.
Als leider had hij al snel de eretitel ‘coach’ verdiend. Een coach die altijd voor zijn
jongens klaar stond. Altijd bij de voetbal aanwezig was, ook na een avondje stappen! Zijn
betrokkenheid bij het team was zeer groot. Zo organiseerde hij onlangs nog in zijn
eentje een weekendje voor het hele elftal.
Marcel is 29 jaar lid geweest van onze vereniging. Altijd voetballen en streven naar het
hoogst haalbare: gezelligheid en wellicht nog een keer kampioenschap. Dan kon er nog
even lekker gefeest wordt met de gasten. De platte kar werd traditioneel door hem al
aan het begin van het seizoen besteld bij het bestuur.
Marcel Peemen: een voetballer in hart en nieren en een gezelligheidsmens die ook graag
stilletjes aan de 3e helft mocht deelnemen met zijn jongens (die jonge gasten).
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Marcel binnen en buiten zijn elftal zeer
gewaardeerd werd om de persoon die hij was en zijn inzet voor de vereniging. Wij zullen
hem missen!
In een bijzonder mooie en warme crematiedienst is op 3 augustus 2009 afscheid
genomen van Marcel. Een dienst die in het teken stond van Marcel als mens, de sporter,
de muziekliefhebber, de feester, de werker, de coach en bovenal: vriend van velen.
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